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Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 11 juli 2018 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) de
begroting 2019-2022 vastgesteld. In deze vergadering is uitvoerig beraadslaagd over de
zienswijzen die de gemeenteraden hebben ingediend. Hierbij informeren wij u graag over de
uitkomsten van dit overleg en zullen wij ingaan op de punten uit de ingediende zienswijzen.
Algemene reactie

Alle gemeenteraden hebben middels een zienswijze positief gereageerd op de ontwerpmeerjarenbegroting 2019-2022 (inclusief de herziene begroting 2018). Daarbij is door een aantal
gemeenten met voldoening vastgesteld dat deze begroting in lijn is met de kaders1 die namens de
colleges zijn aangedragen door de wethouders Financiën.
Voorts is door een aantal gemeenten aandacht gevraagd voor specifieke punten. In navolging van
voorgaande járen, wordt per gemeente aangegeven of dit het geval is en een reactie gegeven op
de specifieke punten.
Aanvullende reactie op evt. gemeente-specifieke aandachtspunten

Delft
In uw zienswijze verzoekt u naar aanleiding van het resultaat in de jaarrekening te bezien of het
niet invullen van vacatureruimte voor de toekomst tot een risico kan leiden en daarmee tot het
risicoprofiel dient te gaan behoren.
De VRH zet zich in op het invullen van de vacatureruimte. Hoewel de arbeidsmarkt het invullen
van vacatures bemoeilijkt, vormt dit geen reden om deze ontwikkeling als risico op te nemen.
Den Haag
In uw zienswijze gaat u er van uit dat de VRH de aanbevelingen van de accountant ter harte
neemt. Volledigheidshalve kan hierover worden opgemerkt dat de VRH hard bezig is deze
aanbevelingen door te voeren in de bedrijfsvoering.

1 Kaderbrief gemeenschappelijke regelingen.
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Leidschendam-Voorburg
Uit de zienswijze van de gemeente Leidschendam-Voorburg komen geen specifieke punten naar
voren die om een aanvullende reactie vragen,
Midden-Delfland
In uw zienswijze maakt u - in navolging van uw eerdere zienswijze - van de gelegenheid gebruik
om aandacht te vragen voor de aanrijtijden van de hulpdiensten, waaronder de ambulances.
De voorzitter van de VRH heeft in een gesprek de aanrijtijden van ambulances onder de aandacht
gebracht van het verantwoordelijke bestuur, te weten het bestuur van de Regionale
Ambulancevoorziening (RAV) Haaglanden. Hierop is onlangs vanuit het RAV-bestuur gereageerd.
In het algemeen bestuur van de VRH zal dit punt nader worden besproken en zal tevens een
reactie aan het RAV-bestuur worden bepaald. Gemeenteraden zullen van deze reactie een afschrift
ontvangen.
Piinacker-Nootdorp
In uw zienswijze geeft u aan benieuwd te zijn naar de uitkomsten van de uitgebreide data-analyse
van (brandweer-) incidenten die binnen de VRH in ontwikkeling is.
Het opzetten van deze data-analyse maakt deel uit van een bredere ontwikkeling die moet leiden
tot een meer informatiegestuurde brandweer, zoals ook opgenomen in het meerjarenbeleidsplan
'Koersen op 2020'. In de terugkoppeling over de uitvoering van dit beleidsplan, zal dit onderwerp
specifiek aandacht krijgen.
Rijswijk
In uw zienswijze gaat u in op het (financieel) verdeelmodel.
Het algemeen bestuur van de VRH heeft in de vergadering van 6 december 2017 besloten het
huidige financieel verdeelmodel voor een periode van 4 jaar te continueren en daarna te
evalueren.
Wassenaar
In uw zienswijze maakt u van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor de aanrijtijden
van de ambulances.
De voorzitter van de VRH heeft in een gesprek de aanrijtijden van ambulances onder de aandacht
gebracht van het verantwoordelijke bestuur, te weten het bestuur van de Regionale
Ambulancevoorziening (RAV) Haaglanden. Hierop is onlangs vanuit het RAV-bestuur gereageerd.
In het algemeen bestuur van de VRH zal dit punt nader worden besproken en zal tevens een
reactie aan het RAV-bestuur worden bepaald. Gemeenteraden zullen van deze reactie een afschrift
ontvangen.
Westland
In uw zienswijze vraagt u aandacht voor het vinden en binden van brandweervrijwilligers.
Binnen de VRH staat het thema 'vrijwilligheid' hoog op de agenda. In dit kader steekt de VRH veel
energie in de werving van brandweervrijwilligers. Voor de meer langere termijn, wordt gewerkt
aan het toekomstbestendig maken van het werken met vrijwilligers.
Zoetermeer
In uw zienswijze maakt u van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor de aanrijtijden
van de ambulances.
De voorzitter van de VRH heeft in een gesprek de aanrijtijden van ambulances onder de aandacht
gebracht van het verantwoordelijke bestuur, te weten het bestuur van de Regionale
Ambulancevoorziening (RAV) Haaglanden. Hierop is onlangs vanuit het RAV-bestuur gereageerd.
In het algemeen bestuur van de VRH zal dit punt nader worden besproken en zal tevens een
reactie aan het RAV-bestuur worden bepaald. Gemeenteraden zullen van deze reactie een afschrift
ontvangen.
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Afsluitend

Tot slot sturen wij u hierbij overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016 de begroting 2019-2022 ter kennisneming toe. De
begroting is met inachtneming van deze bepaling tevens ter beoordeling toegezonden naar
Gedeputeerde Staten.

Met de meeste hoogachting,
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden,

'pĩv. voorzitter
'Bi-Aptroot

De secretaris
E.E. Lieben
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